
  
  Årsmelding 2019 

                                      Egge IL, håndball 
  
  
  
Sportslig Aktivitet 
Egge håndball har håndballag i de fleste klassetrinn på Egge barneskole, samt et jentelag 
som går i 8.trinn på ungdomsskolen.  Det er et spesielt år vi legger bak oss, med veldig lite 
aktivitet og mange nye regler pga Corona. Derfor har det være varierende aktivitet og av og 
på med treninger pga. nedstengninger og milde åpninger fra regjering og region. Derfor 
virket det en periode som frafallet var stort, men mot desember virket det mer positivt igjen.  
Vi har også i år hatt samarbeids med Sørlia på J-13 og dette har fungert veldig fint.  
 
Rekrutteringen har også vært bra med også veldig variert aktivitet her da de skulle trene i 
gymsaler, som ble nedstengt av kommunen. Vi ordnet nye treningstider i Steinkjerhallen og 
på gymsalen på Sør-Beitstad, da den er privateid og ikke kommunal.  
 
Vi føler at oppslutningen i de mindre årsklassene er bra, og vi gjør alt for å holde på alle lag 
så langt som mulig 
  
EggeIL  tilbyr lagene 3 turneringer, samt sparebank-cupen for sine mindreårige 
lagene, men i 2020 ble alt dessverre avlyst og vi fikk kun mulighet til å delta på 
noen få turneringer i februar.  
 
Egge håndball er med i Steinkjerallliansen for håndball, som består av Sørlia IL, Ogndal IL, 
Følling IL, Steinkjer HK og Egge  IL l. Målet med alliansen er et samarbeid på tvers av 
klubbene, samt erfaringsdeling.  
 
 
 
  
 Styrets arbeid 
  
For inneværende sesong har styret bestått av: 
Leder, Kent Andre Mjøsund 
Styremedlem, Johanne Skjevelnes  
Styremedlem, Jelena Prestmo Strand  
Styremedlem, Oksana Grek  
Styremedlem, Hanne Skjeflo Skar 
 
 
Det har vært et år som har vært preget at Corona og dermed veldig lite aktivitet både for 
styret og i håndballregionen generelt. Derfor har behovet for møter også være veldig 



redusert. Vi fikk arrangert et trener-lagledermøte før alt ble stengt ned og har hatt et par 
møter over teams for å diskutere det nødvendigste.  
 
 
Egne arrangement 
  
Egge håndball har tidligere hatt mange arrangementer i steinkjerhallen og vært 
dugnadsvakt på barne og ungdomskolen i forbindelse med Sparebank-cupen. 
Sparebank-cupen ble avlyst i 2020 og det ble spilt minimalt med kamper i 
Steinkjerhallen, de kampene som ble spilt, ble arrangert av klubbene selv.  
Det ble forbud mot mer en 50 i hallen til samme tid og forbud mot kiosk. Derfor 
ble dette et veldig negativt år både økonomisk, men også håndball aktivt.  
 
  
 
 
Materiell / anlegg 
Når det gjelder materiell har vi dette året vært nødt til å stenge helt igjen krana, 
da vi reduserte både treningsavgift for spillere og inntekter ved mangel på 
kiosk og publikum på våre kamper. Derfor ble det så si ingen innkjøp i 2020. 
 
  
  
  
Økonomi 

Økonomien for 2020 ble veldig usikker fra mars av, da alt ble stengt ned og vi reduserte 
treningsavgifter, inntekter fra arrangementer og avlyste dugnader. Men det ble også 
redusering i utgifter i forbindelse med hall-leie, dommerutgifter og innkjøp av materiell. 
Derfor ble 2020 et år vi ikke følte helt kontrollen over økonomien, siden reglene endret seg 
fra uke til og noen perioder fra dag til dag.  
 
 
  
 
Kurs og utdanning 
Vi hadde 2 dommer på dommerkurs, men de fikk ikke fullført den praktiske delen i første 
halvår. Derfor måtte de ta opp den praktiske delen når omverden åpnet igjen på høsten.  
Disse spiller og dømmer i dag for SHK, noe som ikke er positivt for oss, men de er heldigvis 
fremdeles aktive innen handball. 
  
Avslutningsvis ønsker vi å takke trenere, lagledere og foresatte som bidrar og gjør en 
fantastisk jobb for Egge IL håndball. Og vi ser fram imot mye håndball og idrettsglede videre. 
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Kent Andre Mjøsund Johanne Skjevelnes 
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